DOTAZNÍK
ke zjištění státního občanství České republiky a vydání
osvědčení o státním občanství České republiky
1. Jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení
2. Datum a místo narození
3. Bydliště
4. Nynější cizí státní občanství
(pokud jím žadatel disponuje)

5. Datum nabytí
6. Způsob nabytí:
7. na vlastní žádost
8. v souvislosti s

uzavřením manželství

9. narozením

10. jiným způsobem:
11 Rodinný stav
12. Poslední trvalý pobyt v ČR

13. Předcházející bydliště v ČR
14. Účel vydávaného osvědčení
15. Platnost posledního cestovního pasu ČR
16. Datum odchodu z ČR

17. Jméno a příjmení manžela (manželky)
18. Datum a místo narození
19. Státní občanství v době uzavření manželství
20. Datum a místo uzavření manželství
21. Poslední bydliště v ČR

Prohlášení
22. Jméno a příjmení
23. Datum a místo narození
24. Rodné číslo
Prohlašuji,
že jsem v době od 1. 1. 1969 do 31. 12. 1992 volbou nebo udělením státní občanství
Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky
25. nenabyl/a
26. nabyl/a
že jsem cizí státní občanství
27. nenabyl/a
28. nabyl/a:
29. jakého státu (jakých států)
30. den, měsíc a rok jeho (jejich) nabytí
31. způsob jeho (jejich) nabytí
32. státní občanství manžela/ky v době
nabytí cizího státního občanství
33. datum uzavření manželství
Poučení:
Beru na vědomí, že toto prohlášení je důkazním prostředkem ve smyslu § 51 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád. Podle § 63 odst. 1 písm. c) bodu 3 a 4 zákona č 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a
o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), se přestupku dopustí fyzická osoba tím, že uvede
nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, aby jako žadatel o vydání
osvědčení nebo jako zákonný zástupce nebo opatrovník žádající o vydání osvědčení pro dítě získala toto osvědčení pro sebe nebo
pro dítě. Za spáchání tohoto přestupku může být správním orgánem uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.
Poskytnutím osobních údajů na tomto formuláři dochází ke zpracování osobních údajů v souladu s povinnostmi vyplývajícími
z platných právních předpisů. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách Ministerstva
zahraničních věcí ČR: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zpracovani_a_ochrana_osobnich_udaju/index.htm

34. V

35. dne
36. podpis prohlašovatele

37. Totožnost prohlašovatele ověřena podle dokladu
38. vydaného dne

39. kým

40. platného do

Pravost podpisu a totožnost osoby ověřuje:

41. jméno, příjmení, funkce a podpis konzulárního úředníka

42. razítko zastupitelského úřadu ČR

43. Osvědčení je požadováno zaslat na adresu

44. Správní poplatek byl uhrazen při přijetí prohlášení – pokladní doklad č.
45. Bez poplatku

P r o h l á š e n í pro dítě mladší 15 let
46. Jméno a příjmení
47. Datum a místo narození
48. Rodné číslo
Jako níže uvedený
49. zákonný zástupce
prohlašuji, že toto dítě cizí státní občanství

50. opatrovník shora uvedeného dítěte

51. nenabylo
52. nabylo

53. jakého státu (jakých států)
54. den, měsíc a rok jeho (jejich) nabytí
55. způsob jeho (jejich) nabytí
Poučení:
Beru na vědomí, že toto prohlášení je důkazním prostředkem ve smyslu § 51 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád. Podle § 63 odst. 1 písm. c) bodu 3 a 4 zákona č 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a
o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), se přestupku dopustí fyzická osoba tím, že uvede
nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, aby jako žadatel o vydání
osvědčení nebo jako zákonný zástupce nebo opatrovník žádající o vydání osvědčení pro dítě získala toto osvědčení pro sebe nebo
pro dítě. Za spáchání tohoto přestupku může být správním orgánem uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.
Poskytnutím osobních údajů na tomto formuláři dochází ke zpracování osobních údajů v souladu s povinnostmi vyplývajícími
z platných právních předpisů. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách Ministerstva
zahraničních věcí ČR: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zpracovani_a_ochrana_osobnich_udaju/index.htm

56. V

57. dne
58. podpis zákonného
zástupce/opatrovníka

59. Totožnost prohlašovatele ověřena podle dokladu
60. vydaného dne

61. kým

62. platného do

Pravost podpisu a totožnost osoby ověřuje:

63. jméno, příjmení, funkce a podpis konzulárního úředníka

64. razítko zastupitelského úřadu ČR

65. Osvědčení je požadováno zaslat na adresu

66. Správní poplatek byl uhrazen při přijetí prohlášení – pokladní doklad č.
67. Bez poplatku

P r o h l á š e n í o rodičích
Otec
68. Jméno a příjmení
69. Rodné příjmení
70. Datum a místo narození
71. Jeho státní občanství v době Vašeho narození
72. Jeho poslední bydliště v ČR (Československu)

Matka
73. Jméno a příjmení
74. Rodné příjmení
75. Datum a místo narození
76. Její státní občanství v době Vašeho narození
77. Její poslední bydliště v ČR (Československu)

Beru na vědomí, že toto prohlášení je důkazním prostředkem ve smyslu § 51 odst. 1 zákona č. 500/2004.,
správní řád.
78. V

79. dne
80. podpis žadatele

81. Totožnost prohlašovatele ověřena podle dokladu
82. vydaného dne

83. kým

84. platného do

Pravost podpisu a totožnost osoby ověřuje:

85. jméno, příjmení, funkce a podpis konzulárního
úředníka

86. razítko zastupitelského úřadu ČR

